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Koleżanki i Koledzy,
Wielka Rodzino Zawodowa
w obliczu ostatnich niepokojących wy-
darzeń zwracam się do Was o jedność za-
wodową, wzmacnianie naszej tożsamości 
oraz marki zawodu – to jest niezbędne do 
osiągnięcia zamierzonych celów jakimi są: 
poprawa warunków pracy i płacy! Mówmy 
jednym głosem i działajmy w tym samym 
kierunku. Poprawa naszej codzienności to 
poprawa wskaźników bezpieczeństwa na-
szych Podopiecznych!

Polska jest krajem w UE, który posiada naj-
mniej Pielęgniarek w przeliczeniu na 1000 
obywateli. Nasze województwo natomiast 
jest na ostatnim miejscu w Polsce pod tym 
względem. Działania naprawcze są nie-
zbędne i pilne! Jak długo jeszcze można 
pracować po 300 godzin miesięcznie lub 
na dwóch czy 2,5 etatu? Jak można nie 
utrzymać się z jednego etatu wykonując tak 
odpowiedzialną profesję? Musi się to zmie-
nić! Dużo jest w tym Biuletynie o BEZ-
PIECZEŃSTWIE WYKONYWANIA NA-

SZYCH ZAWODÓW – bo to jest główny 
cel! Polecam również sprawy przedstawia-
ne na bieżąco na www.oipip.gda.pl

Chcesz rozwiązać problem to go dostrzeż 
i się nad nim pochyl...
Weź go za rogi…
Kto myśli o rozwiązaniach – znajduje roz-
wiązania!
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ul. Wyczółkowskiego 17 A, 80-147 Gdańsk

tel. 58 320-06-80, fax 58 322-33-12
e-mail: biuro@oipip.gda.pl

www.oipip.gda.pl

Biuro czynne
poniedziałek 800-1700

wtorek, środa, czwartek 800-1600

piątek – bez interesantów

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

mgr Anna Czarnecka
przyjmuje codziennie w godzinach pracy biura, 
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 

godziny spotkania

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej

mgr Anna Zaremba-Duszota
przyjmuje w pierwszą i trzecią środę

każdego miesiąca od 1300 do 1500

Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

mgr Alina Malinowska
pełni dyżury w ostatni czwartek miesiąca 

w godzinach od 1400 do 1500

Zespół redakcyjny pod kierunkiem: mgr Anny Czarnecka

Skład:                                    Adres e-mail: biuro@oipip.gda.pl

Bezpłatny dla członków samorządu             Nakład: 2330 sztuk             ISSN 1427-8553
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów (wraz z dodaniem podtytułów), skrótów, przeró-
bek redakcyjnych i poprawek stylistycznych w opracowaniach autorskich. Prac niezamówionych redakcja nie 
zwraca. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych informacji oraz nie wypłaca honora-
rium autorom tekstów.

OkręgOwa Izba PIelęgnIarek 
I POłOżnych w gdańSku

Porady prawne
poniedziałek w godzinach 1530-1700

po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu godziny spotkania

Dział Szkoleń
Koordynator ds. Szkoleń

mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska
tel. 58 320-06-83

e-mail: szkolenia@oipip.gda.pl

Kasa Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych

poniedziałek – czwartek 730-1500

piątek – bez interesantów
tel. 58 320-06-82

Koordynator ds. Rejestru i Prawa 
Wykonywania Zawodu Pielęgniarki 

i Położnej
specj. Elżbieta Mazur

tel. 58 320-06-84

Koordynator ds. Rejestru 
Indywidualnych i Grupowych Praktyk 
Pielęgniarek, Położnych i Przeszkoleń

mgr Barbara Wysocka
tel. 58 320-06-85

KOntO
ING Bank Śląski SA

Nr 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

bIuleTyn InFOrMacyJny OkręgOweJ 
Izby PIelęgnIarek I POłOżnych w gdańSku

Prezydium
W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło się 
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku. 
W zebraniu wzięło udział 9 osób, Człon-
ków Prezydium ORPiP w Gdańsku.

Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie li-
sty obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3. Przedstawienie projektu porządku ze-
brania. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

4 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośne 
Uchwały Nr 98 /VII P/16 w sprawie 
pomocy finansowej dla członków sa-
morządu innych Izb (Okręgowej Izby 
Pielęgniarek w Ciechanowie). Decyzją 
Prezydium Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych została przyznana 
pomoc finansowa w kwocie dwustu 
złotych.

5. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Opieki Długotermino-
wej, podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 99 /VII P/16 w sprawie urucho-
mienia środków w celu organizacji 
konferencji, która odbędzie się 28.04. 
2016 r. w Hospicjum im. Ks. Dutkie-
wicza ul. Kopernika w Gdańsku.

6. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
100 /VII P/16 w sprawie przyznania 
odznaczeń ,,Złoty Czepek” i wyróż-
nień w formie ,,Dyplomu Uznania” za 
wzorową pracę w Ochronie Zdrowia. 

Złote Czepki przyznano w ilości 133, 
Dyplomy Uznania przyznano w ilości 
206, przyznany został również jeden 
Honorowy Złoty Czepek. Listy imien-
ne wyróżnionych osób stanowią za-
łącznik do Uchwały Nr100 /VII P/16.

7 . Przedstawienie i omówienie Uchwały 
Nr 101 /VII P/16 w sprawie przyzna-
nia Nagrody im. Aliny Pienkowskiej. 
Wśród zgłoszonych kandydatów za 
wybitne osiągnięcia i zasługi dla pie-
lęgniarstwa i działalność społeczną, 
wyłonione zostały dwie laureatki Na-
grody im. Aliny Pienkowskiej.

8. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
102 /VII P/16 w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu specjalistycznego i kursu dosko-
nalącego i powołania kierownika. 
Kurs specjalistyczny w zakresie: Pielę-
gnowanie pacjenta wentylowanego me-
chanicznie program dla pielęgniarek, 
Miejsce przeprowadzenia zajęć teo-
retycznych: Obszar działania OIPiP 
w Gdańsku
Kurs dokształcający w zakresie: Za-
sady stosowania i dokumentowania 
środków przymusu bezpośredniego. 
Pielęgnacja pacjenta wobec, którego 
zastosowano przymus bezpośredni 
w postaci unieruchomienia. Etyczne 
aspekty stosowania przymusu bezpo-
średniego program dla pielęgniarek. 
Miejsce przeprowadzenia zajęć teo-
retycznych: Obszar działania OIPiP 
w Gdańsku
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9. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
103 /VII P/16 w sprawie wytypowa-
nia przedstawicieli samorządu do prac 
w komisji kwalifikacyjnej i egzamina-
cyjnej w zakresie kształcenia podyplo-
mowego prowadzonego przez PULS-
-MEDIC Sp. z o.o.

10. Przyjęcie jednogłośnie Aneksu Nr 
2 z dnia 11 kwietnia 2016 roku 
do Uchwały Nr 20/VIIP/15 z dnia 
08.12.2015 r. w sprawie uruchomienia 
kształcenia podyplomowego w formie 
kursu specjalistycznego i powołania 
kierownika.

11. Rozpatrzenie wniosku o wykreślenie 
ze składu członkowskiego, Członka 
Komisji ds. Profilaktyki, Edukacji, 
Pielęgnacji Ran i Odleżyn. Uchwałę 
Nr 104/VIIP/ 16 przyjęto jednogłośnie 

12. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
105/VII P/16 w sprawie wsparcia fi-
nansowego organizowanej przez Fun-
dację Hospicyjną wraz Hospicjum im. 
Ks. E. Dutkiewicza, II Konferencji 
Onkologiczo-Paliatywnej, która odbę-
dzie się w dniach 14-15 października 
2016 roku.

13. Przyjęcie jednogłośnie Uchwał od Nr 
128/Z/VII/2016 do Uchwały Nr 148 
/Z/VII/2016 dotyczących Prawa Wy-
konywania Zawodu: stwierdzenia17 
w tym 8 położnych, wykreślenie 1, 
wpisów 2, nowe 1 .

14. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 14/
IPP/PPL/2016/C/ w sprawie wykreśle-
nia wpisu w rejestrze indywidualnych 
praktyk pielęgniarek i położnych (1 
wykreślenie indywidualna praktyka 
pielęgniarska).

15. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
106/VII P/16 w sprawie wydania skie-

rowania do odbycia przeszkolenia po 
przerwie dłuższej niż 5 lat w wykony-
waniu zawodu pielęgniarki/położnej (1 
pielęgniarka).

16. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 107 /VII P/16 
w sprawie uruchomienia przez KORA 
Centrum Szkoleń Marek Wojda, Sopot 
kształcenia podyplomowego w for-
mie: kursu specjalistycznego: Opieka 
pielęgniarska nad chorymi dorosłymi 
w systemowym leczeniu nowotworów,

17. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 108 /VII P/16 
w sprawie uruchomienia przez KORA 
Centrum Szkoleń Marek Wojda, Sopot 
kształcenia podyplomowego w formie: 
szkolenia specjalizacyjnego Pielę-
gniarstwo onkologiczne.

18. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 109 /VII P/16 
w sprawie uruchomienia przez KORA 
Centrum Szkoleń Marek Wojda, Sopot 
kształcenia podyplomowego w formie: 
szkolenia specjalizacyjnego Pielę-
gniarstwo geriatryczne.

19. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 110 /VII P/16 
w sprawie uruchomienia przez KORA 
Centrum Szkoleń Marek Wojda, Sopot 
kształcenia podyplomowego w formie: 
szkolenia specjalizacyjnego Pielę-
gniarstwo chirurgiczne.

20. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 111 /VII P/16 
w sprawie uruchomienia przez KORA 
Centrum Szkoleń Marek Wojda, Sopot 
kształcenia podyplomowego w formie: 
szkolenia specjalizacyjnego Pielę-
gniarstwo ginekologiczno-położnicze.

21. Przedstawienie i przyjęcie jedno-

głośnie Uchwały Nr 112 /VII P/16 
w sprawie uruchomienia przez KORA 
Centrum Szkoleń Marek Wojda, Sopot 
kształcenia podyplomowego w formie: 
szkolenia specjalizacyjnego Pielę-
gniarstwo internistyczne.

22. Przedstawienie i przyjęcie jedno-
głośnie Uchwały Nr 113 /VII P/16 
w sprawie uruchomienia przez KORA 
Centrum Szkoleń Marek Wojda, Sopot 
kształcenia podyplomowego w formie: 
szkolenia specjalizacyjnego Pielę-
gniarstwo pediatryczne.

23. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 114/VII P/16 w spra-
wie uruchomienia przez KORA Cen-
trum Szkoleń Marek Wojda, Sopot 
kształcenia podyplomowego w formie: 
szkolenia specjalizacyjnego – Ochro-
na zdrowia pracujących.

24. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 115/VII P/16 w spra-
wie uruchomienia przez KORA Cen-
trum Szkoleń Marek Wojda, Sopot 
kształcenia podyplomowego w formie: 
kursu kwalifikacyjnego Ochrona 
zdrowia pracujących

25. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
116/VII P/16 w sprawie dofinanso-
wania, festynu organizowanego przez 
Stowarzyszenie ,,Ogród Nadziei” 
i Szpitale Tczewskie SA .

26. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 117/VII P/16 w sprawie 
pokrycia kosztów zakupu: 200 sztuk 
odznaczeń ,,Złotych Czepków”, 150 
sztuk pudełek do odznaczeń i 2 sztuk 
odznaczeń honorowe ,, Złote Czepki”.

27. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
118/VII P/16 w sprawie pokrycia 
kosztów zakupu 100 sztuk granato-

wych teczek ozdobnych z logo Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku.

28. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
119/VII P/16 w sprawie wytypowania 
przedstawicieli do prac w komisji eg-
zaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
Wyższą Szkołę Gospodarki w Byd-
goszczy.

29. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Profilaktyki, Edukacji, 
Pielęgnacji Ran, Oparzeń i Odleżyn 
oraz przyjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 120/VII P/16 w sprawie urucho-
mienia środków w celu organizacji 
konferencji, która odbędzie się 28.04. 
2016 r. w Hospicjum im. Ks. Dutkie-
wicza ul. Kopernika w Gdańsku. 

30. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
121/VII P/16 w sprawie pokrycia kosz-
tów zakupu 1000 sztuk Kodeksu Etyki 
Zawodowej Pielęgniarki i Położnej.

31. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 122/VII P/16 w spra-
wie pokrycia kosztów zakupu drukar-
ki atramentowej dla kierownika biura 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku.

32. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
123/VII P/16 w sprawie pokrycia 
kosztów zakupu drukarki laserowej do 
działu obsługi wydawania Prawa Wy-
konywania Zawodu Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

33. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
124/VII P/16 w sprawie wydania za-
świadczenia po odbytym przeszko-
leniu po przerwie dłuższej niż 5 lat 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/ 
położnej.
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34. Przedstawienie i przyjęcie jednogło-
śnie Uchwały Nr 125/VII P/16 w spra-
wie zmiany wpisu do rejestru podmio-
tów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych, 
KORA Centrum Szkoleń Marek Woj-
da, Sopot, poprzez dodanie kolejnych 
miejsc kształcenia.

35. Przedstawienie, omówienie i przyję-
cie jednogłośne Uchwały Nr 126 /VII 
P/16 w sprawie pomocy finansowej 
dla członków samorządu innych Izb 
(Okręgowej Izby Pielęgniarek w Rze-
szowie). Decyzją Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych 
została przyznana pomoc finansowa 
w kwocie dwustu złotych.

36. Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka 
omówiła:

• ofertę dotyczącą e-wydania 
,,Dziennika Gazety Prawnej”,

• informację z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia o przekazaniu środ-
ków finansowych za nadwykona-
nia dla świadczeniodawców,

• zasady pobierania opłat za doko-
nanie wpisów od Organizatorów 
kształcenia podyplomowego. Po-
bieranie opłat za wpisy jest ustalo-
ne Uchwałą Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Warsza-
wie, gdzie należy przyjąć zgodnie 
z opinią prawną, że każda zmiana 
dotycząca kształcenia podyplo-
mowego jest wpisem. 

37. Zakończenie zebrania.
 

Jolanta Zając 
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

rada Pomorskiego Oddziału 
wojewódzkiego nFz

Notatka ze spotkania Rady Pomorskiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowe-
go Funduszu Zdrowia w dniu 17 marca 
2016 r.
Spotkanie otworzył i poprowadził Prze-
wodniczący Rady Michał Owczarczak.
Po wpisaniu się na listę obecności i przyję-
ciu przez członków Rady protokołu z po-
przedniego zebrania dyrekcja NFZ przed-
stawiła informacje o skargach zgłaszanych 
przez świadczeniobiorców w roku 2015. 
Łączna ilość skarg złożonych na piśmie 
w roku 2015 wyniosła 159. Jest to mniej 

o 21 skarg niż w roku 2014.
26 skarg NFZ przekazał do właściwych or-
ganów i podmiotów leczniczych, 134 skargi 
NFZ rozpatrzył: z tego 119 skarg dotyczyło 
świadczeniodawców i 15 skarg dotyczyło 
działalności oddziału wojewódzkiego. 
Przy omawianiu cały czas odnoszono się 
do materiałów, które otrzymali członko-
wie Rady. Niestety my jako obserwato-
rzy z ramienia samorządów zawodowych 
otrzymujemy jedynie porządek obrad, nie 
otrzymujemy materiałów ani przed Radą, 
ani na posiedzeniu Rady.

Informacja z NFZ dotycząca wypłaty nadwykonań za 2015 r.
W podziale na zakresy sfinansowanie świadczeń ponadumownych za rok 2015 

przedstawia się następująco:

L.p. Rodzaj świadczeń Sfinansowanie 

1. AOS – wszystkie zakresy onkologiczne i zakresy 
dziecięce 100% 

2. AOS – pozostałe zakresy 78,9% 

3. ASDK 100% 

4 . SZP – świadczenia nielimitowane pakiet onkologiczny, 
ratujące życie przyjęcia w trybie pilnym 100% 

5. 

SZP-anestezjologia, teleradioterapia, brachytera-
pia, onkologia kliniczna, ginekologia onkologicz-
na, chirurgia onkologiczna, choroby wew., choro-
by zakaźne, neurologia, reumatologia, gastroen-
terologia, chirurgia naczyniowa (II poziom ref.), 
neurochirurgia, chirurgia kl. piersiowej, ortopedia 
i traumatologia narz. ruchu, transplantologia kli-
niczna, endokrynologia, alergologia, diabetolo-
gia, neonatologia (II poziom ref.), położnictwo i 
ginekologia (II i III poziom ref.) 

100% 

6. SZP – pozostałe zakresy 70%-50% 

7 . SZPC – chemioterapia 

W związku z ograniczonymi środ-
kami finansowymi nie sfinansowano 
wszystkich świadczeń. Jeden świad-
czeniodawca odmówił podpisania 
aneksu rozliczającego. 

8. SZPZ – programy zdrowotne lekowe 

W związku z ograniczonymi środ-
kami finansowymi nie sfinansowano 
wszystkich świadczeń. Pięciu świad-
czeniodawców odmówiło podpisa-
nia aneksu rozliczającego. 

9. SZPL – programy terapeutyczne lekowe 100% 

10. PSY 100% – do liczby zarejestrowanych 
miejsc/łóżek 

11. REH 100% – wyjątek fizjoterapia amb. 58% 

12. SPO 100% – wyjątek pielęgniarska 
opieka długoterminowa 88% 
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Kolejnym tematem, który przedstawiła pani 
dyrektor NFZ to sfinansowanie roku 2015 
u świadczeniodawców. Stwierdziła, że rok 
2015 zakończył się dobrze, tylko jeden 
świadczeniodawca nie podpisał aneksów 
(Swissmed). Pozostali podpisali aneksy.
W AOS-ie onkologia, pediatria i pojedyn-
cze procedury (np. hematologia) są zapła-
cone w 100%, reszta w 80% w całości. 
Rehabilitacja ambulatoryjna – za dzieci 
jest zapłacona w 100%, reszta w 58%. Re-
habilitacja stacjonarna zapłacona została 
w 100%. Psychiatria – zapłacono 100% 
nadwykonań. ZOL – zapłacony do limitu 
łóżek. Opieka długoterminowa – zapłacona 
w 100%. TK i MRI – zapłacone w 100%. 
Leczenie szpitalne: onkologia, pediatria, 
OIOM, oddziały udarowe, świadczenia 
ratujące życie, interna, chirurgia ogólna, 
chirurgia naczyniowa – zapłacone w 100%. 
W kardiologii są bardzo duże nadwykona-
nia, świadczenia ratujące życie wypłacono 
w 100%, pozostałe w 60%.
Problem z płaceniem jest w części lekowej, 
ponieważ są obwarowania prawne które 
powodują, że NFZ może na część lekową 
wydać nie więcej niż 17% swojego bu-
dżetu, a ponieważ wskaźnik dla naszego 
województwa jest jednym z najniższych, 
to niestety nie może zapłacić wszystkiego. 
W pierwszej kolejności zapłacono refunda-
cje apteczne, a potem programy lekowe.

L.p. Rodzaj świadczeń Sfinansowanie 

13. OPH 100% – wyjątek hospicja domowe 92% 

14. STM 100%-80% 

15. PRO 100% 

Pani dyrektor NFZ przedstawiła informacje:
• umowy szpitalne są zawarte do 

30.06.2016 r. i obecnie czekają na de-
cyzje centrali NFZ i MZ w sprawie 
aneksowania tych umów do końca 
roku 2016.

• w 2016 r. nastąpiła zmiana finansowa-
nia SOR na plus

• od września dodatkowe pieniądze 
(czyli w sumie 800 zł.) dla pielęgnia-
rek i położnych są zabezpieczone 
w budżecie

• nastąpi kolejny wzrost w POZ staw-
ki kapitacyjnej po to, żeby pienią-
dze otrzymały pielęgniarki pracujące 
w POZ

• wojewoda aneksował świadczenia na 
ratownictwo do 30.06.2017 r.

mgr Aldona Rogala
Obserwator Rady POWNFZ

z ramienia OIPiP
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na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych 
w Szpitalu Marynarki Wojennej.

22 kwietnia
Spotkanie Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Katolickich i omówienie sytuacji w POZ, 
w którym uczestniczyła Wiceprzewodni-
cząca Marzena Olszewska-Fryc.

23 kwietnia
Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej, 
Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-
-Fryc oraz Jolanty Stachowicz w akcji proz-
drowotnej i promującej zawód pielęgniarki 
i położnej w Szpitalu Marynarki Wojennej. 

24 kwietnia
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w akcji hospicyjnej w Tcze-
wie ,,Ogród Nadziei”. 

25 kwietnia
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w święcie szpitala i mszy 
świętej w Szpitalu św. Wojciecha na Zaspie. 

27-29 kwietnia
VI Krajowa Konferencja Medycyny Pracy 
i OIPiP w Sopocie, w której wzięły udział 
Wiceprzewodniczące Marzena Olszewska-

-Fryc i Danuta Adamczyk Wiśniewska oraz 
Jolanta Stachowicz.
 
28 kwietnia
XIV Konferencja Opieki Długoterminowej 
pt. ,,Ku zdrowej i bezpiecznej starości” 
z współorganizatorem OIPiP, w Hospicjum 
im. Dutkiewicza, w której uczestniczyły 
Wiceprzewodniczące Marzena Olszewska-
-Fryc i Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

5 maja
Kongres zorganizowany dla POZ przez 
KOPiP i OIPiP w Sopocie. Udział Przewod-
niczące Anny Czarneckiej i Wiceprzewod-
niczących Danutę Adamczyk-Wiśniewską 
i Marzenę Olszewską-Fryc. 

6 maja
Udział Wiceprzewodniczącej  Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w uroczystości pogrzebowej 
arcybiskupa archidiecezji Gdańskiej Tade-
usza Gocłowskiego w katedrze Oliwskiej. 

7 maja 
Spotkanie Przewodniczącej Anny Czarnec-
kiej i Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w Ryjewie w sprawie POZ 
i Opieki Długoterminowej. 

kalendarium
16 kwietnia
W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna 
Czarnecka zorganizowała spotkanie z pielę-
gniarkami i położnymi – przedstawicielami 
POZ oraz Medycyny Szkolnej wraz z Panią 
Dorotą Kilańską (ekspertem pielęgniarstwa 
europejskiego) oraz Panią Beatą Wieczorek-
-Wójcik (autorką prezentacji do Narodowej 
Rady Rozwoju) w celu omówienia strategii 
naszych działań oraz opracowania doku-
mentu docelowego, w którym uczestniczyła 
również Marzena Olszewska-Fryc. Omó-
wiono zagrożenia płynące z planowanych 
przez MZ zmian w POZ . Podjęto przygo-
towania do organizowanego przez KOPiP 
w dniu 5 maja Kongresu POZ dla osób 
zaangażowanych w temat (z całej Polski) 
w SWPS w Sopocie. „Niepodległości bę-

dziemy bronić jak niepodległości...” Zespoły 
ds. POZ i Medycyny Szkolnej przygotowały 
bardzo profesjonalnie materiały wskazujące 
plusy płynące z proponowanych przez nas 
rozwiązań oraz efektywny ich wpływ na 
system ochrony zdrowia. Nic o nas bez nas.

20 i 26 kwietnia oraz 10 i 11 maja
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc w posiedzeniach w Woje-
wódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarze-
niach Medycznych w Gdańsku. 

22 kwietnia
Udział Przewodniczącej Anny Czarnec-
kiej i Wiceprzewodniczących Marzeny 
Olszewskiej-Fryc i Danuty Adamczyk-
-Wiśniewskiej w komisjach konkursowych 

Akcja promująca zawód pielęgniarki w Szpitalu Marynarki Wojennej.

Pielęgniarki - Organizatortki „Ogrodu Nadziei”.

Prezes i Wiceprezes NRPiP oraz Przewodnicząca 
ORPiP w Warszawie na Kongresie w Sopocie.
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Pielęgniarka i położna na rynku 
pracy - budowanie własnej marki

W dniu 8.04.2016 r. w sali konferencyj-
nej Urzędu Miejskiego w Tczewie odbyła 
się konferencja szkoleniowa „Pielęgniarka 
i położna na rynku pracy – budowanie wła-
snej marki” zorganizowana przez Polskie 
Towarzystwo Pielęgniarskie koło Tczew 
oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku. 
Tematyka konferencji wzbudziła duże zain-
teresowanie w środowisku pielęgniarskim, 
zarówno w szpitalnictwie, jak i otwartej 
opiece zdrowotnej. Przyjechały pielęgniar-
ki i pielęgniarze z terenu naszego powiatu, 
ale również z Kwidzyna, Pucka, Malborka, 
Gdańska, Choczewa, Wejherowa.
Program konferencji zawarty został 
w dwóch sesjach tematycznych, z których 
pierwsza dotyczyła nowych uprawnień 
i obowiązków pielęgniarek i położnych, 
druga zaś kompetencji zawodowych pie-
lęgniarek i możliwości ich wykorzystania.
Wykład inauguracyjny zaprezentowany 
przez Joannę Langa dotyczył działalności 
PTP Koło Tczew, które poprzez zaangażo-
wanie w strategię działań na rzecz miesz-

kańców Tczewa jest marką znaną i roz-
poznawalną oraz doskonale sprawdza się 
jako integrator stowarzyszeń i instytucji 
publicznych w działaniach promujących 
zachowania prozdrowotne wśród miesz-
kańców Tczewa i powiatu Tczewskiego. 
Sesję rozpoczął sędzia Rafał Terlecki, Wi-
ceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku 
wykładem „Istota nie przekraczania upraw-
nień”, w którym w jasny i przystępny spo-
sób omówił krok po kroku Ustawę o Za-
wodach Pielęgniarki i Położnej nakreślając 
co w praktyce oznaczają zapisy tam zawar-
te i jak ogromne znaczenie dla pielęgnia-
rek ma nie wykraczanie poza uprawnienia 
wynikające z ustawy o zawodzie. Szcze-
gólną uwagę zwrócił na coraz częściej 
pojawiający się precedens zastępowania 
obsady etatów pielęgniarskich ratownika-
mi medycznymi. Takie praktyki w obliczu 
aktualnie obowiązujących przepisów są 
niedopuszczalne gdyż ratownicy nie mają 
kompetencji i uprawnień jakie daje prawo 
wykonywania zawodu pielęgniarki i po-
łożnej. Kolejna ważna kwestią dotyczy-

13 maja
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny 
Olszewskiej-Fryc w uroczystości nadania 
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 
tytułu doktora honoris causa prof. Abass 

Alavi, światowego pioniera pozytonowej 
tomografii emisyjnej (PET). Profesor Alavi 
wygłosił wykład pt. “Unparalleled contri-
bution of FDG-PET imaging to day to day 
practice of medicine”. 
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kurs dokształcający

W dniach 19-20.03.2016 roku w Coperni-
cus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital 
św. Wojciecha odbył się kurs dokształ-
cający „Bezpieczne podawanie środków 
cieniujących do badań tomografii kompu-
terowej i rezonansu magnetycznego”. Or-
ganizatorem kursu dokształcającego była 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku. Autorem nowatorskiego pro-
gramu kursu oraz wykładowcą była Joanna 
Langa Przewodnicząca Komisji ds. Pielę-
gniarstwa diagnostycznego działającego 
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku. Uczestnikami kursu były 
pielęgniarki i pielęgniarze pracujący w pra-
cowni TK, MRI oraz SOR spółki Coperni-
cus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Podczas 
wykładów zapoznano słuchaczy między 

innymi z metodami diagnostyki obrazowej 
tomografii komputerowej i rezonansu ma-
gnetycznego, omówiono zasady bezpiecz-
nego podawania kontrastów, rodzaje środ-
ków kontrastowych stosowanych do badań 
diagnostycznych, zasady ich stosowania 
oraz drogi podawania. Szczególną uwagę 
poświęcono występowaniu możliwych po-
wikłań podawania środków kontrastowych, 
profilaktyki powikłań oraz zasad ich do-
kumentowania. Słuchacze z zainteresowa-
niem uczestniczyli w wykładzie poświęco-
nym przygotowaniu pacjenta do badania, 
opiece pielęgniarskiej przed, w trakcie 
i po badaniu oraz zaleceniach dla pacjenta. 
Zostały również omówione poszczególne 
procedury diagnostyczne z podaniem kon-
trastu. Podczas następnego dnia wykładów 

ła możliwości przejścia na wcześniejszą 
emeryturę. W świetle obecnych przepisów 
osoba, która poweźmie taki zamiar w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy musi być związana 
na okres 6-ściu miesięcy stosunkiem pra-
cy! Kolejnym prelegentem była mgr Anna 
Zaremba-Duszota Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej. Podzieliła 
się z uczestnikami doświadczeniami z tej 
dziedziny, nakreśliła z jakimi skargami naj-
częściej spotyka się w swojej pracy rzecz-
nika i jak ważna jest znajomość uprawnień 
i kompetencji w wykonywaniu zawodu pie-
lęgniarki i położnej.
W sprawie „Zdarzeń medycznych w aspek-
cie Komisji Wojewódzkiej” zabrała głos 
mgr Marzena Olszewska-Fryc członek Wo-
jewódzkiej Komisji ds Orzekania o Zda-
rzeniach Medycznych z ramienia OIPiP 
w Gdańsku. Podniosła znaczenie doku-
mentacji medycznej pacjenta, w tym pielę-
gniarskiej dokumentacji medycznej. Komi-
sja swoja pracę opiera głównie na analizie 
dokumentacji medycznej pacjenta i na tej 
podstawie jest w stanie określić czy zdarze-
nie medyczne miało miejsce. 
Drugą sesję tematyczną rozpoczęła mgr 
Anna Czarnecka Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku wykładem „Pielęgniarka i Po-
łożna na rynku pracy – budowanie własnej 
marki”. Pani Przewodnicząca wskazała 
drogę rozwoju naszego zawodu, koniecz-
ność zintegrowania środowiska w walce 
o poprawę warunków pracy i płacy oraz 
jak układa się współpraca z Ministerstwem 
Zdrowia i NFZ .
Pani Irena Figuła i Iwona Tarnowska pie-
lęgniarki środowiskowe z Choczewa 
prowadzące własną samodzielną prakty-
kę pielęgniarską, Pan Bogdan Koziarski 
i Krzysztof Czarnota prywatna Praktyka 

pielęgniarska Ryjewo oraz Pani Beata Ba-
lon Prywatna Praktyka Położnej w Gniewie 
podzielili się z uczestnikami konferencji 
swoimi doświadczeniami w prowadzeniu 
własnej firmy.
Wykłady potwierdziły, że pielęgniarki są 
dobrymi fachowcami, posiadają wiedzę 
i umiejętności w zakresie zarządzania oraz 
organizacji pracy i doskonale się sprawdza-
ją jako menadżerowie firm pielęgniarskich 
i położniczych.
Na zakończenie swoimi spostrzeżeniami 
dotyczącymi początku pracy w zawodzie 
oraz systemie kształcenia w zawodzie pie-
lęgniarki podzieliła się ze słuchaczami San-
dra Lange z Koła Młodych Pielęgniarek 
przy OIPiP w Gdańsku.
Tematyka wszystkich sesji była bardzo cie-
kawa i dobrze odebrana przez uczestników. 
Liczne pytania z sali potwierdziły, że tema-
tyka była ważna i potrzebna. Specjalne po-
dziękowania kierujemy do prelegentów za 
podzielenie się swoimi doświadczeniami 
i wiedzą oraz do partnerów, którzy w spo-
sób znaczący przyczynili się do wysokiego 
poziomu konferencji.
Gorące podziękowania dla:
Prezydenta miasta Tczewa 
Starosty Powiatu Tczewskiego
Prezes Szpitali Tczewskich S.A.

Joanna Langa
Helena Murach

 Organizator Konferencji
Przewodnicząca PTP koło Tczew
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w kuluarach poruszano wiele zagadnień 
kontrowersyjnych dotyczących bezpiecz-
nego wykonywania zawodu. Kolejnym 
prelegentem była Wiceprzewodnicząca 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
Marzena Olszewska-Fryc. W swym wy-
stąpieniu w bardzo przejrzysty sposób 
przedstawiła zakres działań Wojewódzkiej 
Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Me-
dycznych w Polsce i naszym wojewódz-
twie. Dr Magdalena Błażek – psycholog, 
po licznych sygnałach od pracowników, że 
spotkanie takie jest potrzebne przedstawiła 
temat dotyczący „Korzyści z bycia aser-
tywnym na bazie swych uprawnień. Otwar-
tość na zmiany”. W prezentacji tej zostały 
podkreślone jak ważne są relacje i współ-
praca pomiędzy pracownikami oraz wy-
jaśnianie i niekiedy tłumienie powstałych 
emocji. Komunikacja i wzajemne relacje 
na wszystkich szczeblach współpracy są 
niezbędne dla prawidłowego działania po-
szczególnych oddziałów, komórek. Anna 
Zaremba-Duszota Rzecznik Odpowiedzial-

ności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku mówiła o „Odpowiedzialności 
pielęgniarek i położnych”. Przedstawiła jak 
w praktyce wygląda prowadzenie postę-
powania wyjaśniającego przed organami 
samorządu jakimi jest rzecznik i sąd. Wy-
stąpienie to było poparte licznymi przykła-
dami z jakimi rzecznik spotyka się podczas 
prowadzonych postępowań. Zostały rów-
nież przedstawione najczęściej stawiane 
zarzuty dotyczące pielęgniarek i położnych 
w składanych do rzecznika skargach. Szko-
lenie miało za zadanie zwrócenie uwagi 
na bezpieczne wykonywanie zawodu po-
przez znajomość przepisów, ustaw, rozpo-
rządzeń, czynny udział w organizowanych 
konferencjach i szkoleniach, aby błędy 
i zaniedbania z podawanych przykładów 
nie stały się naszym udziałem.

Anna Zaremba-Duszota 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

bezpieczne podawanie 
środków cieniujących

Pani Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Anna 
Czarnecka oraz Pani Joasiu Langa, bardzo 
dziękuję za zorganizowanie i przeprowa-
dzenie kursu dokształcającego w zakresie: 
"Bezpieczne podawanie środków cieniu-
jących do badań tomografii komputerowej 
i rezonansu magnetycznego dla pielęgnia-
rek". Odbył się on w okresie od 12 lutego 

2016 do 14 lutego w VII Szpitalu Wojsko-
wym Gdańsk Oliwa ulica Polanki 117. Był 
to pierwszy taki kurs w Polsce i mam na-
dzieję że będą kolejne o takiej tematyce.
Ja ze swej strony pragnę zachęcić Kole-
żanki Pielęgniarki do udziału w nim, gdyż 
można podzielić się i wymienić własnym 
doświadczeniem w pracy w diagnostyce, 
która przecież tak dynamicznie rozwija się 

przedstawiono uczestnikom tematy takie 
jak: środki ochrony indywidualnej stoso-
wane w Pracowniach Diagnostycznych, 
ochrona radiologiczna pacjenta oraz dezyn-
fekcja w gabinetach TK i MRI. Dyskusję 
wywołały tematy dotyczące specyfiki pracy 
pielęgniarki w gabinetach tomografii kom-
puterowej i rezonansu magnetycznego oraz 
organizacja pracy pielęgniarek i obowiązu-
jące akty prawne. Wykłady były również 
połączone z profesjonalnie przygotowany-
mi warsztatami połączonymi z pokazem 
wstrzykiwacza kontrastu oraz omówieniem 
bezpieczeństwa ich stosowania. Wszyscy 

uczestniczy kursu otrzymali od organiza-
tora książkę „Procedury i standardy pie-
lęgniarskie w tomografii komputerowej” 
oraz materiały szkoleniowe. Po odbyciu 
stażu wszyscy uczestnicy kursu przystąpili 
do testu, który został ukończony wynikiem 
pozytywnym. Dla słuchaczy przygotowane 
zostały certyfikaty. Rozpoczęcie kolejnej 
edycji kursu planowane jest na 9-10 kwie-
cień 2016 roku.

Anna Zaremba-Duszota
Pielęgniarka Koordynująca SOR 

Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha

uprawnienia i obowiązki 
pielęgniarek i położnych

Dnia 22.03.2016 roku w Copernicus Pod-
miot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital św. 
Wojciecha na gdańskiej Zaspie odbyło się 
kolejne szkolenie prewencji Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
Temat „Uprawnienia i obowiązki pielę-
gniarek i położnych” zawierał treści nur-
tujące obecnie środowisko pielęgniarek 
i położnych. Gości i uczestników szkolenia 
powitała Anna Czarnecka Przewodniczą-
ca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku wraz z Krystyną Paszko 
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji 
Opieki. Przewodnicząca Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych Anna Czarnec-
ka przedstawiła bieżące sprawy i proble-
my omawiane, rozpatrywane w Naczelnej 
Radzie Pielęgniarek i Położnych w War-

szawie jak również pozostałe w naszym 
lokalnym rejonie. Na ręce Pani Dyrektor 
Krystyny Paszko zostały wręczone książ-
ki „Prawo w zawodzie pielęgniarki i po-
łożnej”, zawierające katalog niezbędnych 
aktów prawnych i informacji dotyczących 
bezpiecznego wykonywania naszych za-
wodów. Sędzia Sądu Okręgowego w Gdań-
sku Rafał Terlecki, Wiceprezes Sądu Okrę-
gowego przedstawił temat „Prawna istota 
uzyskiwania uprawnień. Przekraczanie 
uprawnień, a dążenie do ich roszczeń”. Wy-
kład ten poparty był licznymi przykładami 
oraz orzeczeniami sądu w sprawach o błędy 
medyczne. W swoim wystąpieniu Sędzia 
zaakcentował także rolę pielęgniarki i po-
łożnej jako funkcjonariusza publicznego. 
Uczestnicy w czasie wystąpienia chętnie 
zadawali pytania, również na zakończenie 
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Konferencję zaszczycili swoją obecnością 
znamienici goście i prelegenci z różnych 
miast i ośrodków w kraju. Każdy dzień obfi-
tował w fascynujące wykłady, prezentacje, 
filmy oraz warsztaty przygotowane przez 
pielęgniarki, ratowników medycznych, 
lekarzy, strażaków, policjantów, żołnie-
rzy oraz zespołu instruktorów DS4MED, 
przedstawiających bezpieczne techniki 
postępowania z pacjentem agresywnym 
i ewakuacji ze środowiska podwyższone-
go ryzyka. Aktualny temat w otaczającym 
nas obecnie świecie został przedstawiony 
m.in. przez dr Krzysztofa Liedel – eksperta 
Centrum Badań nad Terroryzmem „Zagro-

żenia dla ewakuacji medycznych i trans-
portu poszkodowanych w zamachach ter-
rorystycznych”. Wiele pytań i kontrowersji 
oraz dyskusję wywołały przedstawione 
prezentacje takie jak: „Zespół urazowy – 
organizacja i zasady pracy. Doświadczenia 
Centrum Urazowego WIM” oraz „Pacjent 
urazowy w Szpitalnym Oddziale Ratun-
kowym. Miejsce SOR w Centrum Urazo-
wym” przedstawione przez ppłk dr n. med. 
Krzysztof Karwan oraz lek. med. Maciej 
Błaszczyszyn pracujących w Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym Centralnego Szpi-
tala Klinicznego Wojskowego Instytutu 
Medycznego w Warszawie. Wyczerpującej 
odpowiedzi na nie udzielił prof. dr hab. n. 
med. Waldemar Machała podczas omawia-
nia „Praktycznych aspektów bezpieczeń-
stwa transportu rannego – w warunkach 
wewnątrzszpitalnych”. W swoim wystąpie-
niu podkreślał znaczenie i rolę zespołu ura-
zowego w skład, którego wchodzi chirurg 
urazowy, pielęgniarka anestezjologiczna 
oraz pielęgniarki instrumentariuszki. „Czy 
musi boleć…”o zastosowaniu i działaniu 
leków p/bólowych, obserwacji pacjentów 
w przejrzysty sposób powiedział prof. dr 
hab. med. Andrzej Basiński z Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, Klinika Ka-
tedry Medycyny Ratunkowej. Leczenie 
tlenem hiperbarycznym u chorych zatru-
tych tlenkiem węgla przybliżyła nam dr n. 
med. Ewa Lenkiewicz, Klinika Medycyny 
Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego 
w Uniwersyteckim Centrum Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Natomiast 
„Specyfikę pracy pielęgniarki w komorze 
hiperbarycznej” omówiła pielęgniarka mgr 
Olga Sobczak z Kliniki Medycyny Hiperba-
rycznej i Ratownictwa Morskiego w UCM-
MiT w Gdyni. Ponad to przedstawiane te-

 „Bezpiecznie do celu. Ewakuacja i trans-
port w Ratownictwie” to temat VII Kon-
ferencji Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarstwa Ratunkowego, która odbyła się 
w dniach 5-7 kwietnia 2016 roku w Dolinie 
Charlotty koło Słupska. Jednym ze współ-
organizatorów konferencji była Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 
reprezentowana przez Annę Zaremba-Du-
szota Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 

oraz członka Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Ratunkowego. Podczas otwarcia konferen-
cji przewodniczący Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarstwa Ratunkowego mgr Marek 
Maślanka, przedstawił i pogratulował dr n. 
med. Annie Małeckiej-Dubiela powołania 
na stanowisko Konsultanta Krajowego ds. 
Pielęgniarstwa Ratunkowego. Gratuluje-
my, cieszymy się, że stanowisko to sprawu-
je pielęgniarka z naszego miasta, pracująca 
w Klinicznym Oddziale Ratunkowym. 

w ostatnim czasie i jest miejscem pracy 
również pielęgniarek.
Biorąc udział w kursie można uzupełnić 
swoją wiedzę na temat środków kontrasto-
wych stosowanych w pracowniach tomo-
grafii komputerowej i rezonansu magne-
tycznego, zweryfikować swoje informacje 
o zagrożeniach jakie mogą wystąpić, jak im 
przeciwdziałać oraz uzupełnić wiedzę jak 
bezpiecznie dla siebie i pacjenta wykony-
wać czynności pielęgniarskie i jak je prawi-
dłowo dokumentować z punktu prawnego 
i epidemiologicznego. Informacji jest dużo. 

Przygotowanie i prowadzenie profesjonal-
ne, a o potrzebie organizowania takich kur-
sów mówi  frekwencja oraz odległości z ja-
kich przyjechały uczestniczki: Białystok, 
Bydgoszcz, Olsztyn, Poznań i oczywiście 
województwo Pomorskie.

Raz jeszcze składam podziękowania za 
trud i wysiłek wszystkim organizatorom.

Anna Zaborowska
Uczestniczka kursu

Poznań

bezpiecznie do celu. ewakuacja 
i transport w ratownictwie
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maty obejmowały cały przekrój medycyny 
ratunkowej – ewakuację medyczną i trans-
fer rannych, specyfikę transportu medycz-
nego HEMS, transport pacjentów statkami 
powietrznymi LPR pomiędzy podmiotami 
leczniczymi, udzielanie pierwszej pomocy 
medycznej, wykorzystanie ultrasonografii 
Point-of Care na polu walki i w medycynie 
cywilnej, transport specjalny z udziałem 
PSP na pokładzie śmigłowca, omówiono 
i przedstawiono wyniki badań prowadzo-
nych w Stanach Zjednoczonych wyjaśnia-
jące kontrowersje wokół unieruchamiania, 
poruszono kwestię transportu pacjenta po-
dejrzanego o chorobę zakaźną, w bardzo 
interesujący sposób przedstawiono w jaki 
sposób transportować pacjentkę ciężar-
ną w warunkach Zespołu Ratownictwa 
Medycznego jak również pacjenta baria-
trycznego. Zabezpieczenie telemedyczne 
pacjenta, wykonywanie badań laboratoryj-
nych w stanach nagłych oraz kapnografia 
i kapnometria w teorii i praktyce zasługi-
wały również na poświęcenie uwagi i po-
chylenie się nad ich zastosowaniem. 
Drugiego dnia mieliśmy okazję wysłuchać 
wystąpienia pielęgniarki ze Stanów Zjed-
noczonych z Filadelfii, pani Nancy Bona-
lumi DNP, RN, CEN, FAEN, President, 
NMB Global Leadership LLC. W swym 
wystąpieniu skupiła się ona na kwestii ko-
munikacji pomiędzy pacjentem, a perso-
nelem medycznym. Zwróciła uwagę na to 
jak wiele informacji przekazywanych przez 
pacjenta ucieka nam. Ze względu na brak 
personelu medycznego, hałas, natłok obo-
wiązków nie poświęcamy pacjentowi wy-
starczającej uwagi oraz czasu. To problem 
wielu miejsc na świecie, nie tylko w Sta-
nach Zjednoczonych, czy w Polsce. Nancy 

to niesamowita pielęgniarka, bardzo ciepła 
osoba, która jest zaangażowana w szkole-
nie pielęgniarek i lekarzy nie tylko w swo-
im kraju.
Warsztaty stanowiły nie tylko teoretyczną, 
ale i praktyczną część konferencji. Można 
było na nich nauczyć się USG – diagno-
styka obrazowa pacjentów z ciężkimi ob-
rażeniami ciała, przećwiczyć symulowane 
zdarzenia, ewakuację i transport poszko-
dowanych w zamachach terrorystycznych. 
Zorganizowany był również pokaz ewa-
kuacji i podejmowania poszkodowanego 
z akwenu wodnego na skuterach wodnych 
oraz pokaz sprzętu do nurkowania i oceny 
nurka po wynurzeniu. Uczestnicy mogli 
poćwiczyć na fantomach dorosłych i dzieci 
w stanach zagrożenia życia. Do dyspozycji 
był również sprzęt wysokościowy i możli-
wość przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacji 
z wysokości. Najwięcej członków warsz-
tatów zaobserwowałam przy pokazie bez-
piecznych technik postępowania z pacjen-
tem agresywnym i ewakuacji ze środowi-
ska podwyższonego ryzyka oraz tamowa-
nia krwotoków, czyli CABC w praktyce.
Warsztaty prowadzili także ratownicy me-
dyczni z Motocyklowego Ratownictwa 
Medycznego w Gdańsku. Polegał on na 
pokazie i symulacji zdarzenia z udziałem 
dwu osobowego Zespołu Ratownictwa 
Medycznego na motocyklach, jako pierw-
szej jednostki ratowniczej, która przyby-
wa na miejsce zdarzenia. Zaprezentowali 
oni również w co wyposażone są motory 
w swej codziennej pracy.

Anna Zaremba-Duszota 
Z-ca Przewodniczącej Komisji 

ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego
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W Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku odbyła 
się 14 kwietnia 2016 r. akcja promująca wolontariat 
opiekuńczy. W październiku zeszłego roku pomor-
skie szpitale podpisały porozumienie dot. wolonta-
riatu szpitalnego i zadeklarowały chęć przyjęcia do 
swoich placówek 140 wolontariuszy. 
W dniu wolontariatu opiekuńczego w Szpitalu im. M. 
Kopernika w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 1-6 (Aula, 
I piętro) odbyła się uroczystość z gościem specjalnym 
Jerzym Snakowskim, który porwał nas w świat opery. 
W trakcie spotkania podziękowaliśmy naszym wolon-
tariuszom, którzy każdego dnia odwiedzają pacjentów, 
poświęcając im swój czas uwagę i serce. Wydarzenie 
zakończyło się wspólnym sadzeniem bratków, które są 
symbolem wolontariatu. 
Wolontariat opiekuńczy jest to kontynuacja projektu pi-
lotażowego pn. „Pomorska Szkoła Wolontariatu Opie-
kuńczego”, który w 2014 r. został wdrożony w czte-
rech szpitalach marszałkowskich. Inicjatywa projektu, 
którego celem było powstanie i rozwój wolontariatu 
w ramach instytucjonalnej i domowej opieki nad oso-
bami chorymi, starymi i niesamodzielnymi, zrodziła się 
podczas spotkania wicemarszałek Hanny Zych-Cisoń 
z księdzem Piotrem Krakowiakiem, Krajowym Duszpa-
sterzem Hospicjów. Porozumienie dotychczas podpisało 
11 pomorskich szpitali.

wolontariat Opiekuńczy
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Oddziałowa ze Szpitala Specjalistycznego 
w Lublinie, bezpośrednia przełożona lau-
reatki konkursu. Gorący uścisk na oczach 
całej widowni był bardzo wymowny, a Pani 
Marzena Nowomińska przemawiając po-
dziękowała jej za empatię i pomoc. Stwier-

dziła, że jest dla niej jak matka. W dalszej 
części uroczystości Pielęgniarka Roku 
2015 przedstawiła swoją pracę konkursową 
czyli prezentację nt. „Pielęgniarstwo wielo-
kulturowe wyzwaniem dla edukacji i prak-
tyki pielęgniarskiej w Polsce”. Temat bar-

Małgorzata Ossowska z Chojnic przekazuje puchar przechodni Marzenie Nowomińskiej z Lublina.

Marzena Nowomińska Pielęgniarka Roku 2015 odbiera z rąk Prezes PTP dyplom za zajęcie I miejsca.

Pielęgniarka roku 2015

W dniu 08 kwietnia 2016 r. w Warszaw-
skim Uniwersytecie Medycznym odbyła 
się Uroczysta Gala Finału XI Konkursu 
Pielęgniarka Roku 2015 organizowanego 
przez Polskie Towarzystwo Pielęgniar-
skie. W finale o palmę pierwszeństwa 
walczyło 14 uczestniczek. Wojewódz-
two Pomorskie reprezentowała mgr 
pielęgniarstwa Michalina Dettlaff  pra-
cująca w Szpitalu im. M. Kopernika 
w Gdańsku. Z Pani Michaliny jesteśmy 
bardzo dumni gdyż zakwalifikowanie 
się to tego etapu jest ogromnym osią-
gnięciem.
Wśród osób zaproszonych byli m.in. przed-
stawiciele Ministerstwa Zdrowia, Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego, Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,   
Przewodniczący ORPiP i Przewodnicząca 
OZZPiP oraz władze uczelni.

Punktem kulminacyjnym Gali było ogło-
szenie wyników na Pielęgniarkę Roku 
2015.
Przewodnicząca Komisji Konkursowej 
dr n. med. Bożena Gorzkowicz ogłosiła, 
iż Pielęgniarką Roku 2015 została mgr 
Marzena Nowomińska z Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im Św. Jana 
Pawła II w Lublinie. Pielęgniarka Roku 
2014 Małgorzata Ossowska reprezentu-
jąca Województwo Pomorskie – szpital 
w Chojnicach przekazała puchar prze-
chodni na ręce Pielęgniarki Roku 2015. 
Wszystkie uczestniczki otrzymały nagro-
dy i wyróżnienia, a laureatki pierwszych 
trzech miejsc otrzymały również nagrody 
finansowe w wysokości 2000, 3000 i 5000 
zł odpowiednio do zajętego miejsca. Były 
kwiaty i gratulacje. Najszczęśliwszą osobą 
na sali wydawało się, że była Pielęgniarka 

Pielęgniarka Roku 2015 w serdecznym uścisku swojej Oddziałowej.
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W pierwszym kwartale 2016 roku odbył 
się kurs specjalistyczny ,,Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek 
i położnych. I edycję szkolenia zorgani-
zowała OIPiP w Gdańsku. Kierownikiem 
kursu był mgr Michał Grzegorczyk. Swoją 
wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktycz-
ną podzielili się: dr n med. Wioletta Mę-
drzycka- Dąbrowska, mgr Elżbieta Bielska 
i sam pan kierownik mgr Michał Grzegor-
czyk. Szkolenie teoretyczne oraz ćwiczenia 
w warunkach symulowanych odbywały się 

w siedzibie OIPiP w Gdańsku. Natomiast 
zajęcia praktyczne w szpitalu ,,Copernicus” 
w Gdańsku pod kierunkiem pani oddziało-
wej mgr Grażyny Ziarnik, która pomimo 
wielu codziennych obowiązków znalazła 
czas na pokazanie kursantkom specyfiki pra-
cy na OIOM-ie. Zajęcia z ALS i BLS prowa-
dzone były w formie scenariuszy, w trakcie 
których ćwiczące mogły odpowiednio re-
agować na dynamicznie zmieniający się stan 
pacjenta. Po zaliczeniu części ćwiczeniowej 
i praktycznej uczestniczki kursu przystąpiły 

kurs w zakresie resuscytacji krążeniowo-
oddechowej dla pielęgniarek i położnych

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl

dzo aktualny i ukazany w bardzo jasnych 
i czytelnych hasłach.
Galę prowadziła Prezes ZG PTP  dr Gra-
żyna Wójcik, a pomagał artystycznym sło-
wem Andrzej Poniedzielski co sprawiało, 
że atmosfera była miła i przyjemna.
Całość gali uświetnił występ Andrzeja Po-
niedzielskiego. Kwartet smyczkowy Orkie-
stry WUM z racji wcześniejszego zakoń-
czenia uroczystości zamiast na scenie dał 
koncert w czasie bankietu.
Wszystkim uczestniczkom konkursu skła-
damy gratulacje i życzenia dalszych sukce-
sów zawodowych oraz w życiu osobistym, 
a czytelnikom poniżej przedstawiamy krót-
ką relację fotograficzną z uroczystej Gali.
ORPiP w Gdańsku już tradycyjnie w ra-
mach współpracy wsparła organizację Gali.

Tekst i zdjęcia:
mgr Barbara Wysocka

Uczestniczka Gali z ramienia OIPiP w Gdańsku

Michalina Dettlaff reprezentowała Województwo Pomorskie.

Od lewej: Pielęgniarka Roku 2014 Malgorzata 
Ossowska z Chojnic, Michalina Dettlaff tego-
roczna finalistka z Gdańska i Halina Nowakow-
ska Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego PTP.
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W dniu 16 marca 2016 roku, w Szpitalu św. 
Wojciecha w Gdańsku odbył się egzamin 
kończący kurs specjalistyczny dla położ-
nych „Monitorowanie dobrostanu płodu 
w czasie ciąży i podczas porodu”. 
Organizatorem kursu była Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku,  Kie-
rownikiem kursu i jednocześnie wykła-
dowcą była położna mgr Ewa Lisius, a wy-
kładowcą położna mgr Dorota Kawiak.
Uczestniczkami kursu były położne ze 
Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku oraz 
innych szpitali i przychodni województwa 
pomorskiego.

kurs „Monitorowanie dobrostanu 
płodu w czasie ciąży i podczas porodu”

W trakcie wykładów i zajęć praktycznych 
uczestniczki kursu zdobyły wiedzę z za-
kresu interpretacji zapisów KTG, podstaw 
płodowego EKG oraz ultrasonografii dop-
plerowskiej.
Dziękujemy wszystkim organizatorom kur-
su, OIPIP, szczególnie koordynatorowi do 
spraw szkoleń mgr Danucie Adamczyk-
-Wiśniewskiej, mgr Patrycji Malinowskiej, 
wykładowcom za sprawną organizację 
i miłą atmosferę oraz dyrekcji Szpitala św. 
Wojciecha za udostępnienie sali konferen-
cyjnej na wykłady.

Położne – uczestniczki kursu

Podziękowania
Sukces nigdy nie jest efektem, 

słomianego  zapału’’
- tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień

Nasza koleżanka Marzena Skibrowska 
z okazji Dnia Pielęgniarki została 

wyróżniona Złotym Czepkiem oraz 
pielęgniarka Iwona Kołpak otrzymała 
Dyplom uznania, składamy gratulacje 

i serdeczne życzenia spełnienia 
planów zawodowych i osobistych oraz 

wytrwałości w zdobywaniu nowych 
umiejętności. Cieszymy się że mamy 

w swoim gronie kolejne tak wyróżnione 
pielęgniarki.

Pielęgniarka oddziałowa z zespołem 
pielęgniarek

Oddziału Chirurgii Ogólnej, 
Onkologicznej i Ginekologii

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku Oliwie

do egzaminu pisemnego. Dnia 31.03.2016 
egzamin z wynikiem pozytywnym zakoń-
czył się dla wszystkich pań pielęgniarek 
i położnych.
Chciałabym złożyć ogromne podziękowa-
nia dla Pani mgr Danuty Adamczyk-Wi-
śńiewskiej oraz mgr Patrycji Malinowskiej, 
z działu szkoleń Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku za zorganizowa-
nia profesjonalnego szkolenia dla pielęgnia-
rek i położnych chcących poszerzać swoją 
wiedzę i umiejętności w zakresie resuscyta-
cji krążeniowo-oddechowej oraz za ogrom-

ny wkład w to, by pracownia była wyposa-
żona w nowoczesny sprzęt pozwalający na 
prowadzenie szkoleń na wysokim poziomie. 
Dziękuję także wykładowcom za profe-
sjonalne podejście do zajęć oraz wsparcie. 
I jeszcze kilka słów o samych uczestnicz-
kach i do nich również kieruję podziękowa-
nia – bez Was ten kurs nie miałby miejsca, 
a dzięki którym zajęcia odbywały się w mi-
łej i przyjaznej atmosferze.

Joanna Budzka
położna UCK w Gdańsku

kurs resuscytacji krążeniowo-
oddechowej noworodka

"Dzięki mojej córeczce udało mi 
się pozytywnie zakończyć kurs 

specjalistyczny ROK noworodka. 
To już nasz drugi wspólny kurs! 

Dziękuję Agatko za wsparcie 
i podpowiedzi."
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z żałobnej kartyChciałabym  w imieniu  swoim 
oraz mojego syna Janka serdecznie  

podziękować  personelowi oddziału 
Kliniki  Ortopedii oraz całemu zespołowi 

Sali Operacyjnej – Uniwersyteckiego 
Centrum  Klinicznego , 

za profesjonalizm,  życzliwość,  za serce 
włożone w leczenie i opiekę nad nami. 

Niezwykłym Paniom Pielęgniarkom za 
troskę,  całodobowy  trud i serdeczność. 

Dziękuję  również  pozostałym 
pracownikom, którzy z uśmiechem 

i poświęceniem opiekują  się  pacjentami . 
Z wyrazami szacunku 

Dorota Pehnke-Sosnowska.

...próżno szukać drugiego zawodu,
w którym piękno tak silnie mieszałoby się z trudem,

a ogromna odpowiedzialność splatałaby się 
z wielką odpowiedzialnością...

Z okazji Dnia Położnej 
i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 

całemu zespołowi pielęgniarek i położnej 
składam serdeczne życzenia satysfakcji 
zawodowej, wielu sukcesów w życiu 

osobistym oraz potwierdzenia dobrego 
wyboru.

Mirosława Kuczyńska
pielęgniarka oddziałowa

Oddziału Chirurgii Ogólnej, 
Onkologicznej i Ginekologii

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku Oliwie

Pani Mirosławie Kuczyńskiej serdeczne 
gratulacje z okazji wygrania konkursu 

na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej 
Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologii 

i Ginekologii 7 Szpitala Marynarki 
Wojennej w Gdańsku.

Życzę dalszych sukcesów w życiu 
zawodowym i osobistym.

mgr Elżbieta Brożyniak
Naczelna Pielęgniarka wraz z zespołem 

pielęgniarskim
7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

"Wiek emerytalny jest właśnie po to,
by spełniać swoje najskrytsze marzenia"

Z okazji przejścia na emeryturę
wyrazy uznania i szacunku

oraz podziękowanie za długoletnia pracę, 
przekazywaną wiedzę i doświadczenie

starszej pielęgniarce 
Marioli Wiatr

wraz z życzeniami zdrowia, wszelkiej 
pomyślności i radości na dalsze lata

składają
Dyrekcja i współpracownicy

Szpitala Polskiego Sztum.

Wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia 
dla naszej koleżanki Izabeli Bławat  

z powodu śmierci 
TATY 

składają pielęgniarki i współpracownicy 
Wojewódzkiego Zespołu 

Reumatologicznego w Sopocie.

"Nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym 
zadaniem jest uczynić z tej chwili czas." 

Georges Poulet

Składamy serdeczne wyrazy współczucia 
naszej koleżance Elżbiecie Boyke 

z powodu śmierci 
TEŚCIA

Współpracownicy Oddziału Chorób 
Wewnętrznych Szpital 

św. Wojciecha – Copernicus.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 
24.04.2016 r. odeszła od Nas

ŚP. ELŻBIETA LOREK
wspaniała, obdarzona niezwykłą 

wrażliwością,
szanowana i ceniona Pielęgniarka –

wieloletnia Przełożona i Z-ca Pielęgniarki 
Naczelnej Szpitala

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa wraz 
z Zespołem Pielęgniarek i Położnych 

Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy 
Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie

„można odejść na zawsze, by być stale blisko”
Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
TATY

koleżance Ewie Mazur składa cały Zespół 
Pielęgniarek i Opiekunek z Oddziału 

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala 
św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa.

Naszej Koleżance Pani Marii Olesińskiej
wyrazy najgłębszego współczucia 

i wsparcia z powodu śmierci 
MĘŻA

składają Koleżanki z Koła Emerytek 
Pielęgniarek i Położnych

przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku.

Naszej Koleżance 
Sylwii Staszewskiej-Olkowskiej
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci
TATY

składają Pracownicy Kliniki Chorób 
Wewnętrznych i Rehabilitacji 

Kardiologicznej UCMMiT w Gdyni.

  Wyrazy głębokiego współczucia dla 
pielęgniarki Agnieszki Czaplewskiej 

z powodu śmierci 
TATY

  składają współpracownicy Kliniki 
Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych 

UCMMiT w Gdyni.
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Naszej Koleżance Hannie Kozieł 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
TEŚCIOWEJ 

składają:
Naczelna Pielęgniarka

z Pielęgniarską Kadrą Kierowniczą
7 Szpitala Marynarki Wojennej 

w Gdańsku.

"Jak trudno żegnać kogoś, 
kto jeszcze mógł być z Nami..."

Naszej Drogiej Koleżance
Adeli Brylowskiej

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MĘŻA
składają koleżanki z NCM "Kołobrzeska".

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, 
Kto jeszcze mógł być z nami”

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 
11 maja 2016 roku 

odeszła od nas pozostawiając po sobie 
szacunek i wspomnienie 

dobrego człowieka
Pielęgniarka

WIESŁAWA SZULC
Żegnamy Cię Wiesiu!

Koleżanki z przychodni
A.B.C. FAMILY MED. SOPOT.

Wyrazy głębokiego współczucia dla naszej 
koleżanki - pielęgniarki oddziałowej - 
Anny Tuszyńskiej  z powodu śmierci 

mAmy 
składają pielęgniarki i współpracownicy 

Wojewódzkiego Zespołu 
Reumatologicznego w Sopocie.

''Kochany człowiek nie umiera, żyje w naszych 
sercach, myślach i wspomnieniach '

Wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia 
dla naszej koleżanki Doroty Walkiewicz 

z powodu tragicznej śmierci
MĘŻA

 składają koleżanki i koledzy 
 Bloku Operacyjnego Copernicus Szpital 

św. Wojciecha

"Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"

Ks. J. Twardowski

Z głębokim  smutkiem  i żalem
zawiadamiamy, że dnia 11.05.2016 r.
zmarła nasza Koleżanka, Pielęgniarka
i długoletnia Przełożona Przychodni 

Orłowo
ŚP. WIESŁAWA SZULC

Rodzinie szczere wyrazy  współczucia
składają  Koleżanki.




